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Krikščionys darhimnkai vie
nykitės! Spieskitės į vienin- 
tėlę darbo žmonių organiza
ciją Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą.

Kaina 4 centai.

■ kuinas Lietuvai
v DĖL ČEKO-SLOVAKŲ 

PRIPAŽINIMO LIE- . 
TUVOS.

" r ■ *

* Vašingtonas, 11, 
(Liet. Inf. Biuras): 
Slovakų tauta po didžiojo 
karo vėl atgavusi nepriklau
somybę ištiesė draugiškąją 
ranką Lietuvai pripažinda
ma ją nepriklausomąja de 
jure. Čekų Slovakų istori
ja panaši į Lietuvos istori
ją. Nors ir ne tokia didelė 
ir galinga valstybė senovėje 
būdama kaip Lietuva, Čeki
ja vienok turėjo taip pat 
garbingą praeitį. Patekę 
vokiečių įtokon Čekai nusto
jo savo nepriklausomybės ir 
veik visai’buvo nustoję ir sa
vo tautvbės.
* *

Aštuonioliktame ir devy
niolikto šimtmečio pradžio
je čekų sostinėje Pragoję 
viešpatavo vokiečių kalba. 
Praga nepalyginamai dau
giau buvo ištautėjusi, negu 
kad dabar yra Vilnius. Vi
soje šalyje aristokratija, 
dvarponiai ir giap jau inte- 

■ligentija skaitė save vokie- 
^čiais ir niekino visą, kas 

Čekiška. Bet pabudo čekų 
tauta. Atgaivino savo kal
bą ir kultūrą ir šiandien lai
svai ir laimingai gyvena ne
priklausomų valstybių gy
venimu.

Dar prieš karą čekų tar
pe buvo stipri panslavizmo 
įdėja. Iškilus Rusijoje bol
ševikų revoliucijai, Čeko
slovakijoje susispietė rusų 
partijų vadai bei politikai 
nedalinamosios Rusijos šali
ninkai. Be to dar artvmus 
santikius Čeko Slovakija tu
rėjo su Prancūzija. Visa 
tai sudarė Lietuvoje nuomo
nę, kad Čeko-Slovakai ’*ra 
nepalankūs Lietuvos nepri- 
klausomvbei.Vienok arti
mesnis tų dviejų tautij susi
pažinimas ir užmezgimas 
prekybos ryšių pamaži iš
sklaidė nepasitikėjimo rū
kus. Pabaigoje praėjusių 
metų Čeko Slovakija atsiun
tė Lietuvon savo konsulą ir 
pagaliaus, šių metų sausio 
mėn. 21 d. pripažino Lietu- 
vos nepriklausomybę de j u-.

| re.

Prinažinus Lietuva ne
priklausoma valstybe, Lie
tuvos atstovas V. Čarneckis 
pasiuntė Čėko Slovakų Mi- 
nisteriui Vašingtone, d-rui

r 15 d.
Čeko

Stepanek sekamą laišką: 
“LIETUVOS ATSTOVYBE A- 
MERIKOJE
REPRESENTATIVE IT LITHU

ANIA IN AMERIKA
January 25, 1922.

Dr. Bedrieh Stepanek, Envoy 
Eitraordinary and Minister Ple- 
nipotentiary of Czecko-Slovakia, 
Washington, D. C.
Dear Mr. Stepanek:

Today I have been the re- 
cepient of very pleasant news 
from my govemment, news that 
the honored and brave Czecko- 
Slovak nation, who showed sueh 
exemplary courage and patrio- 
tism in its fight for freedom has 
reeognized the Republic of Lit- 
huania as a de jure independent 
Govemment.

At this time, Mr. Minister, 
I ask you to aceept my express- 
ion of profound respect for the 
Republic of Czeeho-Slovakia, the 
country that you represent, and 
the firm hope that the future re- 
lations betvveen your country and 
mine vili pro ve mutually henefi- 
ciaL

Aceept, Sir. my espression of 
high esteem. , ... ;

(pasirašyt*) V. * Čarneckis”

Į tą laišką Dr. Stepanek at
siuntė tokį atsakymą:
“The Checoslovak Minister 

Wa8hington, D. C.
Januory 31, 1922.

My dear Mr. Čarneckis:
Allow me to express to you 

my sincere appreeiation of your 
lašt cordiąl letter, concerning re- 
cognition of Lithuania as a de 
jure independent Statė by my 
Govemment.

I heartily appreciate your 
expressions concerning my coun
try and I share most sincerely 
yom*hope that the future rela- 
tions betveen the tvvo Republics 
shall prove to be of mutual bene- 
fit

Hoping to have the pleasure 
to see you soon, I am, '

Yours very sineerely, 
(pasirajyta) B. Stepanek, 

Mr. V. Čarneckis, 
Representative of Lithuania irt 
America, Washington, D. C.”

DAR PAMAŽĮS.
WASHINGTON. — Iš oku

puotos Vokietijos Amerika 
tuoj atšauks 3000 kareivių ir 
203 karininku. Po to dar vis
gi liks vokiečių žemėje 2217 
Amerikos kareivių ir 167 ofi- 
cieriai.

i

PARANKI KELIONE 
LIETUVIAMS

Iš BOSTON’O iki PILIAVOS $106.50
Su karo taksais $111.50.
Iš BOSTON’O iki KAUNO $107.50.
Su karo taksais $112-50.
Laivas “Scytbia” išplaukia iš Boston’o į Pilia- 

vą Kovo (March) 23 dieną. Pasiskubinkite užsi
sakyti laivakortes, nes laiko nedaug liko.

LITHUANIAN SALES UOBPORATION, . 
414 Broadway, Betion 2ff, Mate.

Naujojo premiero 
Deki e racija s

x --------------------------

GALVANAUSKO DEKLERA- 
CI JA STEIGIAMAME SEIME

Vašingtonas, 11.13 d. (Elta) 
Lietuvos Ministeris pirminin
kas, p. Galvanauskas, Ministe
rių kabineto dekleracijoje Stei
giamame Seime pabrėžė, kad 
Lietuva džiaugsis Pabaltijos 
Sąjungoje matydama ir Skan
dinavus. p. Galvanauskas sa
vo dekleracijoje pareiškė 
šiaip:

“Lietuva su Lenkija jieškos 
taikaus susitarimo, bet būtina 
sąlyga, kad lenkai turi atitai
syti sulaužytą (Suvalkų) sutar
tį Vilniaus lenkų rinkimai yra 
negirdėta kultūros lenkų mal- 
versacija. Priemieras tvirtai 
ir griežtai pareiškė, kad “esa
me solidaringi didžiųjų valsty
bių pastangose stabilizuoti tar
ptautine taiką- ir ekonomijos 
gyvenimą Europoje ir kaipo 
nepriklausoma suverene vals
tybė aktingai dalyvausime to
se pastangose. Su vokiečiais 
likviduosime ostus, (reiškia, 
bus įvesti savi pinigai.E.) at- 
siskaitysim^ nuostolius ir su- 
regulittosnųe prekybinius san
tūrius. Su Rusija stovėsime 
ant taikos sutarties pamatų.’

DEL VILNIAUS 
IŠTREMTŲJŲ.

Vašingtonas, 11.14 d. (Elta) 
Vasario 8 d. Lietuvos vyriau
sybė į teikė Tautų Sąjungos 
kontrolės komisijai notą, ku
rios nuorašas siunčiamas Są
jungos Tarybai. Notoje pro
testuojama prieš lenki) sau va
lingu Vilniuje suėmimą ir iš
trėmimą lietuvių ir gudų vei
kėjų. Ištrėmimas aiškinamas 
negalėjimu teisme kaltės priro
dyti ir noru pašalinti gaivalus 
priešingus lenkų propagandai. 
Ištrėmimo tikslas buvo sutruk
dyti tautinį Lietuvos darbą 
Vilniaus srityje. Lietuvos vy
riausybė notoje reikalauja grą
žinti ištremtuosius Vilniun.

Reiškė užuojautos dėl
t

popiežiaus mirties.

DIDELIS LOCKOUTAS

KOPENHAGEN. — Danijoj 
veik visa pramonė apsistojo. 
Darbininkų unijos buvo besi- 
rengiačios generalin streikam 
Tai kompanijos tam užbėgo 
už akių ir paskelbė lockoutą. 
Pavaryta iš darbų 150.000 dar
bininkų.

_

IRGI STREIKUI PRIE
ŽASTIS. .

LIETUVOS ATSTOVO 
UŽUOJAUTA I)EL ŠV.

TĖVO MIRTIES.

Vašingtonas, 11. 14 d.
(Liet. Inf. Biuras) Mirus 
papai Benediktui XV, Lie
tuvos Atstovas V. Čarneckis 
pasikeitė su Apaštališkuoju 
Delegatu Vašingtone arki- 
vvskupu J. Bonzano sekan
čiais laiškais: 
“Most Rev. John Bonzano, 
1811 Baltimore Street, 
tVashington, D. C.

January 23, 
Your Grace;

The news of the death of 
His Holiness Pope Benediet XV 
has caused the Avhole Catholie 
ivorld to mourn. It undoubtedly 
will be received vvith great sad- 
nessz 
nia, 
sent.

I
aceept my profoundest sympathy.

V. Čarneckis,
Representative of Lithuania 

Arfierica. ” 
“Mr. V. Čarneckis, 
Representative of Lithuania 
America, 1925 F St., N. W., 
Washington, D. G.

January 30, 1922. 
Dear Sir: •

I received your letter 
January 23-rd, conveying to 
expression of sypathy over
deatl^ of our late Holy Father, 
Pope Benediet XV.

I appreciate your kindness and 
beg you to aceept my siticere 
thanks for your condolences.

With sentiments of esteem, I 
am,

Sincerely in Xt., 
John Bonzano, Arehibishop 

Melitene Apostolic Delegate.”

1922.

in the Republic of Lithua- 
ihe countij that I repre-

humbly beg Your Grace to

in

in

of 
me 
the

of

Lando) i. — Drabužių dir
btuvėje Leeds’o mieste -100 
merginų išėjo streikan prieš 
bosų, reikalą vi nu j nerūkyti 
darbo metu. Darbdaviai-sa
ko, kad unijos konstitucija 
neužtikrina joms teisės rū
kyti 
leis.

darbo metu ir neimsi-
MANCHESTER, N. H. 

Streikas.
Kone visuomet Manchester’o 

N. H. audiminės, a ypač Amo- 
skeag Co. susitaikindavo su- 
darbininkais geruoju, bet ši sy
kį sumanė griežtai pasistatyti 
prieš darbininkus ir nuo 13 d. 
vasario paskelbė numušimą 20 
nuoš. ir vietoi 48 vai. savaitėj 
paskelbė 54 vai. Manchesterio 
audiminių darbininkų skaito
ma apie 20.000. Didesnė pusė 
jų yra organizuoti ir 13 d. vas. 
ir ryto nei vienas darbininkas 
neturėjo eiti į darbą. Teisybė 
darbininkų iš ryto minėtą die
ną apspito dirbtuves, bet per 
vartus į dirbtuvę Įlindo kele
tas desetkų. Nors triubos bau
bė ir skambalai skambino, bet 
niekas jų neklausė. Pirma die
na straikų praėjo ramiai.

Kompanijos matydamos, kad 
niekas neina dirbti, ant ryto
jaus dirbtuvių vartų neatidari- 
nėjo. Darbininkai pasiryžią;

pirm išmetė ant gatves apie 
4,000 darbininkų.

Kompanijos iki šiol nei 
nemano nusileisti, uždarė 
dirbtuves ir gal būt lauks 
pakol išbadėję darbininkai 
sugrįš prašydami darbo,kad 
ir už numažintas algas.

Jos yra stipriai susiorga
nizavę ir pasisklmdžiusių 
darbininkų minios joms ma
žai ką reiškia.

Tarpe streikuojančių dar
bininkų yra keletas šimtų ir 
L.D.S. narių. Jeigu strei
kas tęsįš ilgai, jiems bus 
reikalinga pašalpa;

Tad raginame visus LD. 
S. narius ir šiaip draugijas 
ir kuopas ir visus darbinin
kus siųsti aukas streikuo
jantiems darbininkams per 
L.D.S. Streikierių Fondą.

L.D.S. Centro raštinė 
jau gavo keletą atsišaukimų 
iš Manchester, ir Nasliua, 
N. H., kad bus reikalinga 
medžiaginė parama.

Šelpdami streikuojančius 
darbininkus padėsime jiems 
atsilaikyti prieš išnaudoto
jus kapitalistus.

L.D.S. Centras dės visas 
pastangas, kad išlaikius 
streikuojančius audėjus L. 
D. S. narius nuo skurdo ir 
skebavimo. Teiks visą ga
limą moralę ir medžiaginę, 
paramą.

Prašome L.D.S. kuopų 
raštininkų, kurias paliečia 
šits streikas, tuojaus pra
nešti streikuojančių narių 
vardus ir adresus.

Aukas siųskite tuojau, 
kad ant pareikalavimo būtų 
galima išmokėti.

L.D.S. Centro Raštine.

REMS RUSIJA.
• z » u •...

Stochholm. — Švedijos 
parlamentas vienu balsu 
priėmė rezoliuciją skirian
čią 1.000.000 kronerių Rusi
jos badaujantiems šelpti.

PIRMU KARTU PO 
1009 METŲ.

Rymas. — Lygiai po 1000 
metų graikų (pravoslavų) 
bažnyčios galva Konstanti
nopolyje priėmė Šventojo 
Tėvo atstovą. Šitas nuoti- 
kis rokuojamas žymiu žing
sniu prie pravoslavų ir ka- . 
talikų Bažnyčių sujungimo.

VĖL MOKINS VOKIŠ
KAI.

Chicago>. —~Karo metu 
tvirtai laikytis ir tikisi laimėti, putriiskose mokyklose buvo

Straikieris

LEWISTON, ME.

Numažino algas.
Visos Leiristpn’o vatinėse 

audeklinėse nuo vas. 13 numu
šė 20 nuoš. vas. 12 d. buvo su
šauktas City Hali visų vatinių 
audeklinių dirbtuvių darbinin
kai, aptarti kas daryti. Didžiu
ma išreiškė norą eiti ant strei
ko. Unijos jokios čia nėra, dar
bininkai nesuorganizuoti, ti-

išmestas vokiškos kalbos 
mokymas. Dabar mokyklų 
perdėtinis prašo mokytojų 
raginti vaikus mokmba vo
kiškos kalbos.

NUŽUDĖ MINISTER!

H elsing fors. — Finlandi- 
jos vidurinių reikalų minis- 
teris tapo nušaltas belipant 
iš automobiliaus prie rezi
dencijos.

PARDAVINĖS SAGUTES 
DĖL STR1IKERIŲ.

tauta lygi tiems pusgalviams ‘*‘9*’ J8
lenkams. Su jais nieko nesusi- kuojanen, darbuunkTj Šioje ko-

. . . . lionijoje taip vadinama Tag
day” ir bus pardavinSiamoe 
sagutės. Darbininkai turėtų pa
gelbėti kovojantiems už būvį.

■ i-,—- *« •.*•> - /S

SPAUSTUVININKAI 

STREIKUOJA 

QUEBECy CANADA. Visose 
spaudos darbų spaustuvininkai 
sustreikavo reikalaudami 44 

va!, savaitėje. * -v,.' j

lenkams. Sn jais nieko nesusi
tarsi, nekurie išreiškė, kad rei
kia sutikti su viskuo ir dirbti 
po senovei. Taip ir nesutarta, 
reiškia panedelyje vėl visi eina 
dirbti. Einant panedėlio ryta 
į darbą, visi kampai prie dirb
tuvių nustatyta policija. Bet 
viskas buvo ramu.

Bronė.

LENKUOS ATSAKYMAS
Vašingtonas, 11,13 d. (Elta) 

Vasario 7d. Lenkijos užsienio 
reikalų Ministeris, p. Skirman
tas, pasiuntė Lietuvai notą ku
rioje pareiškė, manąs kad Lie
tuvos vyriausybė parodžiusi 
nenorą greitai nustatyti su 
Lenkija draugingus santikius 
todėl, pastačiusi neleistinas 
prieš derybines sąlygas, Lenki
ja siūlo pirma sureguliuoti 
bendrus praktinius klausimus, 
kad iššaukus Lietuvos — Len
kijos snartinimą ir tuomi svei
kai paveikus į santykių nusta
tymą. Paskutinioji sąlyga ne 
išaiškinanti priešderybinių kli
nčių sutampa su Tautų Sąjun
gos rekomendacijomis, Lenkija 
siųlo, imant tai domėn, greitai 
pradėti derybas Lietuvos vy
riausybė laiko šį Skirmunto at
sakymą neigiamu.

TEIKIME PAGALBĄ
STREIKUOJANTIEMS 

DARBININKAMS.

Vasario 13 d. š.m. su
streikavo 50,000 audėjų, 
protestuodami prieš nuka- 
pojimą algų ir pailgini
mą darbo valandų. Mat 
kompanijos paskelbė, kad 
nuo tos dienos jos numuša 
savo darbininkams, nori ar 
nenori, 20 nuošimtį algų . ir 
pailgina darbo laiką ant 10 
valandų.

Kaip pranešama, tai vien 
tik New Hampshire valsti
joje streikuoja apie 25,000 
audėjų; Rhod Island vals
tijoje apie 15,000 ir po kele
tą tūkstančių Maine ir Mas
sachusetts valstijose.

• Lowell’yj kompanijos ne
laukė pakol darbininkai mes 
■darbą, bet pačios diena

PRANEŠIMAS.
Iš priežasties ligos A. Na

viko, “Darbininko” Inter- 
typisto dar ir šis subatinis 
numeris išeina tik 4 pusla
pių. Tikimės, kad jau ki
tos/subatos numerį galėsime 
išleisti vėl 8 puslapių, nors 
A Navikas dar nepradėjo 
dirbti.

“Darb.” Admin.

BALTIMORE, MD. 

Darbai.

Baltimore didžiausia išdir- 
byste yra tai rubsiuvystė. Bet 
jau nekurie siuvėjai kaip nedir
ba tai bus visas metas laiko. 
Ir dar kol kas tų darbų nema
tyti prasidedant. Bet jei kurie 
dar gauna dirbti vieną, dvi die
nas per savaitę, tai turi dirbti 
už pusdykį. Tas pats dalykas 
yra ir su kitomis industrijomis.

DARO PLANUI.

Majoras Curiey turėjo pasi

tarimą su karų kompanijos val

dininkais miesto salėj, kad pa
darius 5c. važiavimą gatve- 
kariais.

NUTARS GRUMUOTI 
STREIKU.

APLEIDO LIETUVĄ.

Vafingtonas, U. 13 d. (Elta) 
Vasario 8 d. Tautų Sąjungos 
militarin? Kontrolės Komisija 
pilname sąstate apleido Lietu
vį via Vilnius — Varšuva.

IndianopoUs. — Anglia
kasių unijos algų komitetas 
nutarĄ kad i derybose su 
kompanijoms apie kontrak-
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DARBIKIKKAS

KAS GIRDĖT: LIETUVIU KOLONIJOSE.
MONTREAL CAN.

Socijalistai Lietuvoje.

ir Bažnyčiai. 
Nutemijęs.

-- ---------------— -y 
jnsipraskite ir at- 
firtybės miego.

Eina 15 South’ Boston’o utarntakals, 
ketvertais ir subatomls. Leidžia Am. 
Lktuvių Ktmo Katalikų šv. Juozapo 
'>A»RT5ĮKir Sajunsa.

flfc

-DARBI N INKA8” 
(The Wobkeb)- 

Xbb Lukuaioan Tk-Wkkxlt Patkb.

Panllshed every Thursday,
and Saturday by’ St. Joseph’s Lith- 
»xfnxs K. C. Association ot Labos.

A

“Eritered as second-class matter Sept. 
12, 1915 at the post office at Boston,, 
Mass., under the Act of March 3,1879.’’

“Acceptance for malling at special rate 
of postage provlded for ta Section 1103, 
Act of Oct 8,1917, authorized on July 
12, 1918.”

Subtcription Ratet:
YeaYly ...............................................$4.50
Boston and suburbs ......... ‘...........$5-50
Foreign countriės yearly...............$5.50c ••

■

Viso pasaulio darbininkai 
vienykitės Kristuje, po Baž
nyčios vėliava, visuomenei 
gelbėti.

veiksmo laisvėj. Demokratinė * 
tvarka leidžia kalbėti ir rašyti 
apie ką nori, ji leidžia dargi 
raginti sukilti, bet nieku būdu 
neleidžia tam sukilimui ginklų 
sandelių kurti, nieku būdu ne
leidžia piroksilino gaminti. 
Lietuvos komunistai be to ne- 
apseina. Raudonosios armijos 
organizavimas, ginklų ruoši
mas — svarbiausias jų darbas. 
Raudonąją armiją aš čia su
prantu ne bolševikų pulkus, ne 
kariuomenę, bet tuos slaptus 
būrius, kurie buvo organizuo
jami Kaune, Utenoje, Mariam- 
poleje, raudonuosius šaulius. 
O. tatai negali būti leista jokios 
demokratinėj valstybėj. Ko
munistai ir jų sėbrai dėl to ke
lia skandalą. Ir ypatingai 
daug trukšmo buvo pakelta 
dėl 1921 metų gegužės m. 1 d. 
Komunistai ruošeši padaryti tą 
dieną didelę manifestaciją, ku
rią manė tapsiant sukilimu. 
Įvairiose vietose buvo gan 
pilnai išdirbtas sukilimo 
planas. Pavyzdžiui, Mariam- 
polėje buvo dargi nutarta nu
žudyti devyni “buržujai.” Tų 
“buržmjų vardai nesužinoti. 
Panašiai buvo ruošiamasi ir 
kitose vietose. Tačiau, žvalgy
bai pasidarbavus, visa kas ra
miai likviduota.

Viešame Lietuvos visuome
nės gyvenime komunistams at
stovauja profesinės sąjungos. 
Jos kitą kartą buvo skaitlingos 

, Vilkaviškio, Mariampolėj apy- 
lenkėse. Tačiau dabar veik vi
sai iširę. Vilkaviškio apylen- 
kėse jų organizatorium buvo 
dabartinis St. Seimo narys Ple
čkaitis. Jam vadovaujant, 19- 
19 metais rudenį Vilkaviškio 
apskrities kumečiai paskelbė 
streiką. Reikalavo visu pirma 
politinius kalinius paleisti. 
Straiko pasekmė buvo tat, kad 
anksti prasidėję šalčiai sušal- . 
dė pe tik ponų, bet ir pačių ku^1 

! mečių bulvėse Be to daug šie
nų ir vasarojo liko nesuimta. 
Tad daugeliui teko ^iemą paba
dauti. Tas ir kiti faktai pada
rė ta, kad šiandien ppffesinės 
sąjungos dvaruose veik neliko. 
Už tat Darbo Federacija žy
miai sustiprėjo.

(Bus daugiau.)

. ,.axį. -
LEVTSTON, ME.

Vasario 11 d. fe m. A. L. R. K. 
Moterų Są-gos 6-ta kp. buvo 
parengusi vakarėlį šv. Baltra
miejaus Dr-jos naudai. Kadan
gi tą patį vakarą ir mūsų “pro 
gresistčs” turėjo savo šokius, 
tai žmonių atsilankė Vidutiniš
kai/ Mūsų garsieji darniu- 
kai t. y. p-lė Z. Rimaitė ir N. 
Mikštas padainiavo duetą: 
“Mielaširdystė” pianu akom- 
ponuojant p-lei O Danaaftefe 
Publikos buvo atšaukti. A&r$ 
dadfią padainavo: 
daina.” Eilės pasakė p-E JŠL 
Breitmozeraitė “Tykus tytal 
vakarėlis.” Ateityje jis bus ga
bi deklematorė. Ant piano pa-

> skambino p-lė O. Daunaitė J 
“Širdies Balsas” ir “Prie ty- 1 
kios ugnies.” Ji gabi pianistė 
lanko Aukštąją mokyklą. Ant ■ 
galo buvo duetas spėti 3 mys- * 
les. Teisingai atspėjo p ni E. 
Mikalionienė ir p-ni K Jaku
tienė už ką gavo dovanas.

! Turiu pažymėti, kad mini
mas dovanas paaukavo p-lė B. 
Mitkaitė ir p-niJ. Eišmantienė w 
už ką joms reikia ištarti ačių!

Nedėlioję vas. 12 d. L.L. Pas
kolos Bonų Stotis buvo suren
gę gerb. M. Kerbeliui “Dirb.” 
Adm. prakalbas.

Pasakysiu, kad žmonėse su
kėlė didėlį ūpą. O mūsų reudo- 

jniesiems, tai įvarė kinkų dre
bėjimą. Taip kad sujudina vi
sa Levistoną, Tai dabar tur- 
buti Lewistoniečiai savo kvo- ( 
tą užbaigs.

Vas. 18 d. L. Vyčių 2-ra kp. 
N.P.P.ŠV. Mot. Or-ja, ir A.L.R. 
K. Mot. Sa-gos’ 6-ta kp. Visis 
3 minėtos dr-jos susidėję išvie 
no žengia vakarienę. Svečių 
tikisi turėti daug. f

apvaikščiodami keturių metų 
Lietuvos fapriklausfHnybės su
kaktuves, susirinkę Kelley Mo
kyklos Svetainėn vasario 12 d. 
vienbalsiai išnešėm šia režoliu- 

! cijas: •
Kadangi lenkai neteisėtai ir 

išdavikiškai už grobė nrusų 
sostinę Vihiiu;

Kadangi Vilniuje ir apielin- 
kėje lenkai nežmoniškai su lie
tuviais elgiasi, verste verčia 
gyventojus balsuoti už Lenkija 
tuo budu darydami neapsako
mą, kruviną Lietuvai skriau
da; ir

Kadangi, lenkai užgrotose kalbėjo apie Lietuvą Toliaus 
Lietuvos žemėse bailiai lietuj nurodė neva reikalą kuriam au- 
vius persekioja, atimdami bei; kos Lietuvoje yra reikalingiau- 
uždarydami lietuvių mokyklas, 
vaikus bei studentus lauk varo, 
su ginklais daužo; • 

• Todėl mes Cambridge’io^visi 
lietuviai (apie 2^X)) griežtai 
protestuojame prieš tuos lenkų 
darbus ir reikalaujame iš Tau
tų Sąjungos, kad jinai padary
tu galą-tiems lenkų sauvaliavi
mams ir kad Vilnių be atidėlio
jimų Lietuvai priskirtų.

■ Ant galo reikalaujame, kad
Suvienytų Valstijų valdžia pri- Lietuvai nei cento nesurinkta, 
pažintų Lietuvą de jure.

Nutarėm šias rezoliucijas pa
siųsti Lietuvos Atstovybei A- 
merikoje, Suv. Valst Amerikos 
Prezidentui, savo Senatoriui ir 
Representantui Washingtone, 
D. C.

Pasirašo susirinkimo vedė
jas Vincas Širka.”

Nors įžanga buvo prie durų 
ir nevisai maža bet laike pra-

Lietuvos gyvenime galima 
pastebėti, tris socialistų gru
pes: komunistus, socialdemo
kratus ir socialistus- liaudinin
kus demokratus. Kitų grupių, 
arba, kaip sakoma, partijų 
nors ir yra vienas, kitas pase
kėjas, — tačiau viešumon nesi
rodo. Taip sakydamas, turiu 
omeny socialistą - liaudininką 
A. Bulotą ir revoliucinius-ljau- 
dininkus kurie pereitais metafe 
buvo pradėję Raseiniuose dar
gi savo laikraštį “Rytojų” lei
sti. Šios grupės idėjas skel
bia kartas nuo karto pasirodęs 
moksleivių pirmeivių laikraštis 
“Aušrinė!’. Apskritai, revoliu
ciniai socialistai-liaudininkai, 
jeigu žinomi, — tat‘tiktai mo
ksleivių bei studentų tarpe. 
Šių pastarųjų, berods, stengia
masi įkurti Lietuvoje revoliu- 
nių socialistų liaudininkų dva
sios “Sogialistinės Jaunuome
nės” Draugo “Sąjungą.” Ta 
“Sąjunga” norima atsistoti 
skersai kelio pavasarininkams. 
Socialistai negali iškęsti, kad 
mūsų kaimo jaunimas neseka 
pirmeivių pėdomis.

Komunistų partija Lietuvo
je viešai neveikia. Neveikia 
visų pirma todėl, kad ji nusis
tačius prieš Lietuvos nepri
klausomybę. Visos prieš vals
tybinės partijos ir draugijos 
kiekvienos valstybės įstaty
mais yra draudžiamos. Kas 
kita kitų valstybių komunisti
nės partijos! Jos kovoja prieš 
kurią nors valdžią arba tvarką, 
bet ne prieš valstybę, kaipo to
kią. Juk, jeigu, pavyzdžiui, 
komunistai paimtų viršų Itali
joj, Pracūzijoj, Vokietijoj, — 
tad, marot, tų visų valstybių 
nebūtų ? Komunistai paėmė 
viršų Rusijoje, — ar nėra Ru
sijos? Kaip yra Rusija, taip 
būtų, komunistam paėmus vir
šų ir Italiją, Prancūzija, Vo
kietiją. Tiesa, jos visos būtų

r

DĖL IŠGAMŲ ALBUMO. ____ -
fe Ikšiol “Darbininkas” ne

darydavo pastabų korespon
dencijoms. Tą daryti pra
dedame nuo korespondencif 
jės, buvusios pereitame 
“Darbininko” numeryj iš 
Amstordam, N. Y. Kores
pondentas i/’i piras teisin
gai biaurėdamasi šlykščia 
‘ ‘Sandaros ’ ’ koresponden
cija. paduoda sumanymą iš
leisti lietuvių išgamų albu
mą. Jei būtų pritarimas, 
pats pirmutinis aukuosiąs 
$25.
Pf* Seirovės garsiojoj Grai
kijoj netruko išdavikų, iš
gamų ir niekšų. Žinome.

B- kad vienas niekšas tada už- 
f■■ simane patekti istorijon. 

Kad to atsiekti sudegino 
puošnią Dianos šventyklą, 

s' Veikėjai ir valdžia visokiais 
K. būdais stengėsi, kad bent 

. niekšo noras neissipildvtu ir

■
ty

j^-vftrdas-nebūt^ ištari ■, SHfokibs tvarkos, tarybų respu-
’ jai žinomas. Bet nepavyko 

g paslėpti. Niekšo vardas ir 
t šiandien žinomas. Yra tai 
E Hėrostratas. 
| Šiais Jaikais mat visai ki- 
L tokia nuomone apie niekšus 
|Tir išdavikus. Norima išleis- 
| ti jų albumas,' žinoma ne 

|T~ kad pagerbti, o kad prie 
gėdos stulpo pritvoti.

fc. f Teko girdėti, kad Ąme- 
P' rikos Congressional Recor- 
B de esąs tilpęs surašąs “sle- 
K-kerių,”' Bet apie išleidimą 
r jfem^ albumo, tai nei Ame- 
t rikos valdžia, nei turbūt or- 
Tganizacijos nei nemano. Ir 

F. mums- lietuviams nereikėtų 
[ė slekeriu ir išgamų albumo.
į Bet kad Lietuvos atstovybė 
^ turėtų budrią akį ant mūsų 
r slekeriu, tai “Darbinin- 
i kas” nuo senai už tai stovė- 

Fč- jo. 'Kas tik kokių nors rei- 
I kalu -kreipiasi i atstovvbe, 
b & Būtinai ištirti ar pirkęs 
fe b^ną" Jei ne, — už patar

navimų, tani tikrą nežemą 
fe.žymi’rti mokestį atimti. Jei 
| dėl biednystės negalėjo pir- 
| kti, tai turi pristatyti at§a- 

fe Jžmti liūdymą. 
■h O kai dėl albumo, tai A- 

> nferikos lietuviai ne išgamų, 
j o dikTū veikėjų Albumų tu- 
I retų išleisti, kaip tf nadjirč 

■Eetuvos veikėjai. Tenai iš- 
Rl^do Albumą bendrą — vi- 
FidĮ partijų ir visų tautų vei- 

kjjai^eirtilpo vienan Albu- 
Mes Amerike to ne-

< ^dūtvsime. Todėl vieni 
į katalikai išleiskim ne albu

mą. o Amerikos lietuvių ka- 
I vŪikų veikėjų istorijų nuo 
I ptadžios Didž. Karo. Isfo- 
»rina turėtų būt su'veikėjų 
BKveikslais.
■ ►Taigi būtų gerai, kad

jas, sumanyto j asdeisti 
■Kimų Albumų, dėtus su 

Ksa-'o auka katalikų veikimo 
Bdslorijos išleidimui. Tas vei- 
r kalas žymiai pakeltų tietįu- 
K vip susipratimų, o susipra-
■ visuomenėj, išgamos 

slekeriai jaučiasi, kaip
MBelčdos ir šikšnosparniai čiau ta pati demokratinė tvar- 
Ksaulvr Šviesoje* ----- -

L.D.S. 92 kp. metinis 
susirinkimas

Sausio 22 d. 1922 m. vakare 
pobažnytinėj svetainėj įvyko 
L.D.S. 92-tos kp. metinis susi
rinkimas.

Pirmininkas J. Griciunas iš
davė raportą. Išsiuntinėjus 
visiems nariams atvirutes su
sirinko bet ne^ardaugiausia. 
Katrie -buvo ant susirinkimo 
skundėsi jog gavo laiškus iš L. 
D. S. Centro raginant užsimo- 

. keti duokles. Paaiškėjus pasi
rodė kad jie pilnai užsimokė
ję ik? sausio mėnesio. Pirmi
ninkas J. Griciunas paaiškino 
kad tie pinigai tebera neišsiųs
ti, nes negalis siųsti kožna mė
nesį, ir prižadėjo tuoj iš siųsti 
pinigus Centram

Pirmininkas atsisakė nuo 
pirmininkistės, nes išvažiuojąs 
į Suvienytas Valstijas.

Buvo renkama pirmininkas 
ir visa valdyba, išrinkta 
dėl dėl šių metų: pirmininkas 
K. Žižiunas, tą diena prisira
šęs prie L.D.S. 92 kp. , proto
kolu rašt. J. Liskėvičius, fin. 
rašt. J. Braknis iždininkas J. 
Pundžius.

Nutarta vienbalsiai, kad mi
tingai bus laikomi kožna mė
nesį paskutiniame nedėldieny- 
je, pobažnytinėje svėtainėje. 
Sumokėtus pinigus už laikraš- ' 
tį, kad butų sunčiama kas tris 
mėnesiai. Nepamirškite to ne- 
dėldienio ir malonėkite pribūti. 
Ateinantis mitingas bus Vasa
rio 26 d. Į valdyba pateko 
darbštus asmenys ir yra viltis 
kad gerai darbuosis labui L.D. 
S. ir Tėvynės Lietuvos.

L.D.S. fin. rašt J. A. Braknis.

♦ »

MAN0HE8TER, N. H.

Musų miestelyje mažai tesi- 
renda lietuvių,o ypač jaunimo, 
tad ir pramogėlių retai pasitai
ko. Prakalbų pastaruoju laiku 
[tankiai įvykdavo. Jau kiek 
įpirmious Manchester’io iietu- 
i viai paminėjimui 16 d. vas. nu- 
[tarė aukuoti dienos uždarbį? 
į 12 d. vas. kalbėjo P. Kaslaus- 
ikas Liet Audinių Koperacijos 
; pirmininkas. Nekurį laiką

I
l

J‘sios, girdi Raudonajam Kry- 
žuij iri Našlaičiams. Taipgi 
ragino ir aukoti. O kada priė
jo patogiausis laikas aukoms 
rinkti, tai kalbėtojas sako: 
“Dabar kalbesiu, apie audiny- 
čią,” Prakalbų vedėjas pareiš
kė, kad dabar reikia aukų pa
rinkti. Bet Kazlauskas sako: 
‘sų aukomis palaukite. Vedėjas 
nusileido, o kalbėtojas nusidu- 
.rė prie savo reikalo. Aukų

Vasario d. bus atvaidintas 
gražus veikalas “Nastute.” A- 
part teatro bus porą juokingų 
komedijų, o ant galo linksmi 
šokiai. Tai bus pirma toki pro- 

-ga.

CAMBRIDGE, MASS.

Vasario 19, pobažnytinėje
kalbų buvo daroma kolekta svetainėje atsibus nepaprastas 
Lietuvos Apsigynymo reikalą- vakaras. Senai jau artistai

Aukų tapo surinkta rodos rengiasi prie vakaro. Su dide-
! Senai jau artistai

ms.
netoli $70.00. Prįe durų i n eigų 
buvo rodos irgi apie $50.00.

lių nekantrumu laukia tos vas.
19 dienos, kurioje galės savo

BALTIMORE, MD.

blikos, — tačiau vis tik būtų.’ 
Na o jeigu komunistai paimtų 
viršų Lietuvoje, ar būtų Lietu
vos valstybė, kaip ji dabar 
yra? Ne. Kaip nėra Aserbai- 
džano valstybės,, kaip nėra 
Gruzijos, — taip nebūtų ir Lie
tuvos valstybės, jeigu komu
nistai viršų paimtų. Bet juk 
— pasakys gal ne vienas — V. 
Kapsukas, būdamas Vilniuje, 
paskelbė “Lietuvos ir Balta- 
sijos Respublikos ’ ’ nepriklau
soma valstybe” vadinama ir 
“Šiaurės komuna,” kurios sos
tinė yra “Raudonasis Petro
gradas” ir kurios vyriausias 
komisaras yra Zinovjevas, ar
ba, kaip tikra jo pavardė, Ap- 
felbaum. “Nepriklausomos” 
yra ir kitos komunos, •— ta
čiau, ką jos gali “laisvai ir ne
priklausomai” daryti — ne 
pats Salemonas nesupras. Ne
bent..badauti. Toj srity, 
reikia pripažinti, komisarai 
uoliai palaiko laisvę. Kas iš 
to, kad V. Kapsukas paskelbė 
“Li^uvos ir Baltarusijos Ta
rybų Respublikos” nepriklau
somybę, kas iš to, kad jis dar
gi lietuviškai (garbė jam už 
tai!) kartą į Vilniaus žydelius 
kalbėjo, •— vis tiek kiekvie
nam, kas buvo tuo laiku Vil
niuje, žinoma, kad valdė tada 
tą “nepriklausomą respubliką’ 
ne mūsų Vincas Kapsukas, 
kurs dargi komisarų pirmiifin- 
ku vadinosi, d atvažiavęs į Vil
nių “atsilsėti” draugas Joffe. 
Tad musų komunistų partija 
yra priešvalstybinė partija ir 
kaipo įstatymais draudžiama 
Lietuvoje negali viešai veikti.
Antra, dar ji negali viešai vėl- tuviai turėtų būti atsargūs

KITAS PONZI. x

Chicagoj nuo nekurio lai- . 
ko smarkiai darbavosi taip 
vadinami “specialai.” Kaip 
sakoma tūlas Raymond J-. 
Bischoff buvo vienas iš gar
siausių. Rinko nuo žmonių 
pinigus žadėdamas didelius 
pelnus.

Reikalaujant trims kli- 
jentams, kurie buvo jam 
paskolinę pinigų, federalis 
teisėjas paskyrė receivers 
Centrai Trust Co., kuri tuo
jau perėmė visas Bischoff’o 
knygas ir turtą. Pats Bisc- 
hoffas^yra areštuotas.

Prisipaižno, kad yra su- 
rinkęfc nuo žmonių apie $4, 
500,000, bet jo turtas ver-t 
tas tik $1,000,000 ir tai tik 
abejotinos vertės aliejaus ir 
gaso kompanijų Šerais. '

Kreditorių advokatas sa-‘ 
ko, kad jis ne $4,500,000 tu
ri surinkęs iš žmonių, bet 
apie $7,000,000., o jo Šerai 
arte turtas beveik nieko ne
verti.

- Sakoma, kad apie 6,000 
lietuvių turėjo sudėję pas jį 
pinigus. ir/tikėjosi laimėti 
didelius pelnus. Taigi lie-

kti ir todėl, kad ji pasiryžus 
Lietuvoje žjut — būt įvesti ko
munizmą. Komunizmas, kaip 
visur, taip ir Lietuvoje, jų ma
nymu, tegalima pasiekti gink
luotu sukilimu. Tam tikslai 
iš Maskvos gabenamu ne tik 
pinigai, literatūra, bet ir bom
bos, piroksilinas, dinamitas. 
Demokratinė tvarka pripažįsta |*L. D. Federacijai įvyko klaida 
žodžio ir spaudos laisvę,-— ta-

su visokiais “specialais.”
—

MANCKESTER, R. fl.

AtiUiaymas
“Darinhinko^fa. 16 i m. 

iš Vasario 9 d. aukotoji) surašė

. k* nieką būda nepripažįsta

P. Zukite aukavosi $150, išti- 
krųjų turi būti $2.50.

J. Vaičiūnas.
t

CAMBRIDGE, MASS

Lietuvos 4 metų Nepriklauso
mybės švente.

Aplinkybių delei Cambrige’- 
io lietuviai tautos šventės pra
kalbas ir iškilmingą vakarą, 
apvaikščiojo vasario 12. Sek
madienio vakare vietos lietu
viai surengė didžiules prakal
bas, platu programa. Kelley 
mokyklos svetainėje.

Trukšmingas programas pra
sidėjo lygiai pusiau septintos 
vakare. Lietuvių benas grie
že, išsijuosęs gražius lietuviš
kus maršus ir kitokius įvairius 
muzikos kąsnelius. Prasidedant 
ir užbaigiant buvo atgrajinta ir 
atgiedota Amerikos bei Lietu
vos imnai.

Svarbiausiai vakaro kalbėto
jais buvo J. J. Romanas, Ame
rikos Lietuvių Prekybos Ben
drovės Prezidentas ir gerb. 
kun. K. Urbonavyčius, So. Bos
tono lietuvių klebonas. J. J. Ro
manas tik ką iš Lietuvos sugrį
žęs pasakojo apie dabartinį 
Lietuvos padėjimą. Lietuvoje 
nesą taip bloga, kaip nekurie 
skelbia. Dykūnams Lietuvoje 
nesą vietos. Nori Lietuvoje 
turėti pasisekimą, tai turi dir
bti išsijuosęs ir rankoves pasi
raitojęs. Nupiešė santikius su 
kaimynais lenkais. Kalbėtojas 
į trumpą laiką perbėgo daug 
dalykų.

Antras kalbėtojas gerb. kun. 
K. Urbonavyčius matomai bu
vo prisirengęs kalbą iš anksto. 
Jis kalbėjo iš Lietuvos istori
jos. Pabrieže Lietuvos praei
ties svarbiausius įvykius. Il
giausiai apsistoja apie nepri
gulmybės atgavimą. Gražiai 
išdėstė Aukščiausiojo apveizdą, 
kuri rūpinosi per ašaras ir 
kraūją privedė prie visiškos 
nepriklausomybės

Kalbų tarpais orchestra grie
že ir So. Bostofio lakštingalės 
— p-lės St Motiejūnaite ir Du- 
sevičiute su Št Pšuru pabtika 
žavėjo. Pianą akomponavo M. 

Karbauskas. Pagaliau® vieti
nis kun. P. Juškaitis sustatęs 
rezofiucijas po savo trumpės 
kalbės petskAitė, karias visa 
publiką vienbalsiai priėmė. Re
zoliucijos sekančios

“Mes Cambridge lietuviai

ivu rouvs apie — 7--------- 7---------- ------------------------- --
Prakalbos iš daugelio žvilg- Į »abius talentus parodyti. Jie 

snių buvo pasekmingos. Pub-1 ^ar Cambridge nėra lošę šį vei- 
likos buvo daug, visi buvo pil- kata- 
nai patenkinti. Rados vienas 
kurį prisėjo be laiko isprasyt icvkuuo u uugmv-
lauk. Tūlas žmogelis vargšas mečiams ir k. būt žingeidu atei- 
gerai buvo nntnšaines turbūt I ti ir pamatyti puikaus progra-

Saliunai
Baltimorėj taip priviso Lie

tuviškų karčiamų, kaip musių 
ant mėšlyno. Kur tik neisi, 
ant kiekvieno kampo lietuviška 
karčema stovi. Ir žinoma kiek- 
viena karčiama yra užsibriežu* 
sį pardavinėti moon shine. Štai 

■ Vasario 11 d. š. m. atsibriovę iš 
Washingtoni blaivybės “ange
lai.” Ir padarė apie tuziną 
“Raidų”. Ir žinoma pas kiek
viena rado.iki valei pirmo sor- 
to moon šiline ir home brevr.

Dar viena ponia Saliunčikie- 
’ • pats nė šoko su kokiu ten kočielu 

prie to prakilnaus darbo prisi- mušti viršaitį. Bet nei nepaju-

Turėtu būt to4el visiems 
Cambridge’iečiams ir Brighto-

įkatišęs. Toji pradėjo rugt, 
jam nedave ramybės, jis ėmė 
sau vienas nesąmones plepėti. 
Todėl jis buvo publikai nepa
kenčiamas ir tapo išpravody- 
tas už durų. Sarmata lietuvia
ms, kadę daro pardavinėja ir 
patys geria tuos nuodus. To
kie žmoneliai niekada giedros 
dienos nemato. Kaip kituose,, x
miestuose, taip ir Cambridge’-'dėt. Nepamirškite tik valan to, kaip atsidūrė aukštalangėj. 
iuje pastarais laikais girtuok- ’ ” * ’
liai nekiek nemažėja. Gaila, ir i

nio. O antra priežastis kodėl 
turėtų daug į šį vakarą pribut. 
tai pelnas skiriamas Akademi- 
ai, kurią lietuviai Chicagoje 
turi. Ji tėra vienintele lietu
vių Rūgštesne įstaiga Ameriko
je. Visi kas gyvas ir galim 
ją gausiai remkime. Ateik į šįj 
vakarą, turėsi progą ir ;

dos, nes 7 vai. prasidės. • Na tai dabar žinoma . bus
Kvieslys, “good business” iki pasiliuo-
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DIDŽIAUSIA IR SMAGIAUSIA AKSKURSIJA LIETUVON
-----------    ■ -................................. .......... ... ■ ■ .-  

CUNARD LINIJOS LAIVŲ AŲUITANIA
mm. M

IŠ NEW YORKO KLAIPEDON $108.00
Cunard Linijos laivų kompanija rengia lietuviams ekskursiją Kovo 

(Marelį) 21 dieną. Kelionė bus labai paranki, nes dėl didesnio patogumo lie
tuviai keliauninkai bus pristatomi iŠ VEW YORKO iki KLAIPĖDOS. 
ilOJK K 1ONĖJE UŽTENKA TIK LIETUVIŠKO PASO (PASPORTO) 
Kitų Valstybių vizų ant pasų visai nereikia.

Amerikos lietuviai, norėdami grįžti Lietuvon apsigyventi afba tik pasi
svečiuoti, naųduekitės nepaprasta proga ir tuojau reikalaukite smulkesnių in- 
formacijų LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVES, KURI PAGEL-

< * * ‘ A . • * •. ’, ~ r ' > y. >

todėl šiandien parašykit mums laišką arba ypatiškai at-

Bendrovės ofisu susitarę nesigailėsft, bet ŠIŲ Bfa*
‘ ' ■ . . . . , , ,;

BSS JUMS SUTAUPYTI KELETĄ. DOLERIŲ. 
Laiko likė

letų dolerių hrimčsit

b ų
—

UTHUAN1AN SALES CORPORATION
e

414 Broadwav. Boston. 27. Mass.
'• PASTABA':1S-New Yotko'iki Kauno, vaduojant per“ Klaipėdą kaštuoja 
$109.00. Karo taksų $5.00
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Apie kelionės leidimą?

vy.'ty.

dArfi T.iw .

su dideliu pro 
Kalbės naujas Law

CUMBOLA, PA.
LDS. 88 fcp. menesiais susirinkimą? 

įvyks nedalioj, 26 d. vasario, papras
toj vietoj, ir paprastame laike. Visi 
nariai malonėkite pribūti, nes turime 
daug svarbiu reikalu aptarti.. Taip-gi 
atsiveskite ir nauju nariu-

PRISIUSK ŽEMIAU PADUOTĄ KUOPONĄ
Prisiusk kuoponą šiandien, daryk savo pienus anksti. Nesusivėluok gauti knygelę, kuri tau pasakys 

ką reikia 'daryti kelionėje. Tau nieko nekainuos, siųsk kuoponą dabar.

DAYTON, OHIO. <►
LDS. 69-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks pedėlioj, 26 vasario, 
2-rą valandą po pietą šv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėj. Visi nariai malonė 
kitę pribūti, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti. Taip-gi atsiveskite ii 
naujų narių.

Galima su viena adata 
grajiti dešimts rekordu.

Parsisiųsk šitą knygelę, kuri yra parašyta tavo kalboje ir labai lengvai suprantama. Ji pasako vis
ką, kas tau yra reikalinga žinoti. Jeigu kas tuos pačius dalykus pasako, tai juos greit pamiršti, bet 
jeigu turėsi šitą knygą, tai bile kada gali pasiimti ją ir surasti ką reikia daryti kelionėj. Ji nekainuoja 
nei vieno cento. Taip-gi gausit pilnas informacijas apie United Statės Linijos laivus. Ar keliausi pirma, 
antra arba trečia klesa ant šitų didelių laivų jausiesi ramus su gėfu if mandagiu patarnavimu.

Prisiąsk 10c. delei sampe- < 
lio, arba vieną dolerį, o gausi f) 
12 bakselių ir prie to duosim J 
dubeltavą rekordą DYKAI, f.

Rašyk šiandien ir gausi t 
naujausią rekordą ir fono- f 
grafą katalogą. f)

IDEAL RECORD CO., ;
Box 452, Scranton, Pa. į

I

Ar žinai ką reikia daryti 
apie pasportus?

Lawrcncceo lietuviai katali
kai kaip ir didžiulės Worcestę- 
rio kolionijoą lietuviai, apvai
kščios Tautos Dieną vešėliau. 
Lawrencečiai katalikai tepami
nės Tautos dieną bažnytiškai. 
Vasario 16 d. ryte 8:3o vai. bus 
mišios už Lietuvą. O vasario 
22 vakare Lavrence’eiai apvai
kščios Tautos Dieną Hibemian 
Hall’eje ant kampo White ir 
Oak gatvią 
gramu.
renco miesto Majoras, Mr. Ma- 
honey. Kalbės kum Garmus. 
Dainnuos solisčių ir šv. Cicili- 
jos choras vedamas Ant. Stan- 
šausko. Duris atsidarys nuo 6. 
Programas prasidės nuo 7. Į iš
kilmes įžanda ypatai 10c.

21 d. vasario vakare bus Pil
nąją Blaivininką kuopos išpa
žintis. Klausyme išpažinčių 
dalyvaus gerb. kum Juškaitis. 
Po išpažinčių bus Blaivininką 
prakalbos po bažnytinėje sve
tainėje. Kalbės gg. kunigai 
Garmus ir Juškaitis. -

22 d. ryte bus Blaivininkų 
mišios. Blaivininkai visi iš
vien eis prie Dievo Stalo. Gir
dėti kad pamokslą sakys iš Lie
tuvos svečias kun. Garmus.

Po to visas Lawrence’as ruo
šis į Tautos Dienos vakara.

Rep.

45 BROADWAY,
Moore & McCormack, Ine. Roosevelt Steamship Co. Is&
U. S. Shipping Board^ passenger Ėicureion vept.,

45 BB0ADWAY,

.......... . ................... Statė. ...... ..

........... . .....................didelių............. .  

.................................. (Kūdikių). ....
........................-

| UNITED STATĖS LINU

U. S. Shipping Board, Passenger Excursion Dept. 45 Broadway, New York City.
Prisiusk man dykai jūsų knygelę duodant kelionės faktus ir pilnas informacijas apie U.S. Linijos laivus. 
Mano vardas............—
Gatvė No... or R. F. D 
Miestas. ...... ... 
No. į mano partiją 
(Vaikų). ................

Statoma ant griuvėsių. •

Nuo seniai tautininkai — li
beralai turėjo keletą fondų. 
Tie Fondai buvo gana gražiais 
vardais užvardvti, kad tuomi 
gavus daugiau aukų. Ant tą 
Fondų, fondelią griuvėsių 
pastatytas naujas fondas Lie
tuvių Tautinis Iždas Ameriko
je., Tuomi pačiu laiku2 kuomet 
laisvamaniai rėkia, kad nerei
kia remti fondų, jie organizuo
ja naujus fondus, kurie bus 
naudingi jų partijoms. “Dir
vos No. 5 yra sakoma: “kode! 
tas iždas tveriama? Kam jis 
reikalingas?.-Neklausinėkit to 
ir tt.” Paskui “Dirva” lieja 
ašaras, kad Krikščionys Demo- 
k ra tai. yra stipresni, negu kitos 
partijos. Nejaugi “Dirvos” 
ašaros duos stiprybę liberalų 
partijoms. .

“Neklausinėkit to.”
Tai tokiu tonu dainuoja 

“Dirva”. Pagal “poną” libe
ralą įšvados tai žmonėms dar
bininkams visai nereikia žinoti 
.kam reikalinga bus minėtas iž
das? Kam bus naudingi bu
siantieji pinigai? Sako visai 
“neklausinėkitt to” Libera
lam svarbiausiai gauti pinigų. 
O kur juos padės, tai “neklaus
kite to.” Tai jiems žinoti.

Darbininkams žinoma.
Mums lietuviams darbinin

kams yra žinoma kam bus nau
dojamos liberalų surinktos au- 

|kos. Bus panaudota Lietuvoje 
{laisvamanių partijai, kuri, nu
sistačius yra, kad paliktų dva
rus nedalintus, kad žmonės vėl 
būtų ponų vergais, kaip kad 
buvo senovėje.

. i Dabar mano už pinigus gauti 
atstovus į būsiantį Lietuvos 
parlementą. Mūsų liberalai 
ima pavyzdį iš Amerikos kapi
talistų, kurie išleidžia dideles 
sumas pinigų, kad neprileidus 
darbininkų prie valdžios. Dar
bininkai nuo liberalų nieko ge
ro negali laukti, tai būtą klai
da daroma, kad darbininkas 
remtų jį. “Dirvos” redakto
rius piuo seniai kovą vedė prijš 
Tautos Fondą. Nešinu prana
šu, bet galiu spėti tą kovą da
bar padaugys, nes “Dirvos” 
redaktorius yra išrinktas raš- 
tininkij minėto Iždo. Nevel
tui gavo tą “ciną”. Minėtas 
Iždas negali būti stiprus, nes 

, jis statomas ant griuvėsių.

I .

Ar žinai smulkmeniškus 
dalykus sąryšyje su 

kelione?

TRENTON, N. J.
LDS. 82 kuopos mėnesinis susirinki 

mas įvyks nedėlioj, 26 d. vas. Lietu
vių Politikos Kliubo salėj 32 Dickson 
St. Visi nariai malonėkite pribūti, ne? 
turime daug fevarbitj reikalų aptarti.

Valdyba

Moterims ir Merginoms j 
naujiena.

Keletą metų šiame mieste begyvenant neretai te- | 
! ko pastebėti, kaip mūsų lietuvaičių didelė didžiu- ž 
i ma nesuprasdamos joms reikalingų daiktų vertės, ! 
I eina pas žydelius arba pas kitus svetimtaučius, kur I 
! perkasi reikalingų dalykų ir tokiu būdu užmoka ke- 
| lis kartus brangiau, negu tas daiktas vertas todėl, i 
| kad nepažįsta jo tikros vertės. Mes permatydamos ! 

i šiame mieste reikalingumą krautuvės, kurioj mū- j 
sų moterys ir merginos galėtų gauti nusipirkti sau ! 
tinkamų drabužių, tvirtai padirbti} ir už prieina- ! 
mą kainą. < z • j

Mes užlaikome naujausios mados moteriškų į 
. kepurių, jas aptaisome sulig pirkėjų noro ir vė- ! 

liausios mados. Taipgi užlaikome marškinių, pan- ! 
čekų, nosinių, špilkų, įvairios rūšies audeklų ir ; 
daug kitų reikalingų dalykų.

I - Siuvame ant orderio moteriškus drabužius: dre- ; 
sės, siutus, koutus; darome kepures greitai, gražiai ; 
pigiai ir tvirtai. Daug siuvame dresiukių dėl ma- ; 
žų mergaičių. 4 '

Tat gerbiamos sesutės lietuvės reikale viršui iš- ; 
vardih|ų drabužių kreipkitės prie mūsų, o mes ; 
stengsimės kogeriansia jumis patarnauti.

Krautuvės atidarymas 4-tą dieną Kovo (March) ' 
48.1K Mūsų krautuve randasi labai parankiuj vietoj ; 
prie Verno® Sų, Antrašas:

i 10 MILLBURY ST., YYORCESTER, MAS^ :

\ PUIKI TREČIA KLEBA.-
Trečios klesos pasažieriai yra aprūpinti 2, 4 ir 6 į kambarį. Atskiri kambariai dėl šeimynų. Taip-gi 

yra rūkymo ir skaitymo kambariai, erdvūs dokai dėl pasivaikščiojimo. Valgis kuogeriausiai išvirta taip, 
kaip geriau patinka ir užtektinai. Nesibijok pritarnautojų paprašyti daugiau. Būsi pavaišintas kaipo 
gentlemonas ant U. S. Linijos laivų ir jūsų moterys kaipo ponios. Specialiai priežiūra vaikamB keliau
jantiems vieniems ir taip-gi šeimynos su kūdikiais. Yra perkalbėto j ai, kurie tau visada patarnaus, dakta
ras, kuris tave prižiūrės, ir benas, kuris griež kopuikiausią tau tinkamą muziką.



VIETINĖS ŽINIOS.

Richard Barthelmess

de-

DIDELIS VODEVILIUS.

Jis.

19 D.

kelius

/

' '*7'

Puikus patarnavimas 
visiems pasažieriamš 
Apsipažinę su Lietu

viškais valgiais.

Drama motiniškos meilės 
lei savo sūnaus.

K o d i j a

SAVAITINIS ŽINYNAS

“Tol’aHe David”

PAN.—UTAR.—SER.
Vasario-Feb. 20, 21, 22

» .

1
Vėliavos, Kukardos, šarpos, Guzlku- 

•iai, Antsphudos, tai musu speciališ- 
icumas ir ilgų metų^ praktika. Kaipo 
-eniausia išdirbystė. Už gerų ir artis
tiškų darbų, liudija ir dėkuoja mums 
tūkstančiai draugijų. Reikalaukite in
formacijų.

M. A. NORKŪNAS, 
:6 Pleasant S t., Laurence, Mass.

DARBININKAS
‘_____ ------------------ ---------------------------- ------U—SS

Darbininkai organisuekt- 
t ė s! Spieskitės į vienintelę lie
tuvių darbininkų organizaciją L. 
D. S. -

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelia. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
Tais- 
•baženklis.

Lines Ine.

Pamėginkite mĮijo

Su užregistruotu vsisbaženkliu Suv. Valrt. 
Patentu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalas užmušan

čios ypatybes šiame vaiste idetos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvėpalo.

Ruffles yra labai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad, 
ir gačiūau- 
siaiypatai.

O
Aptiekus© 
parsiduoda 
po 65c.arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
pe. paštų 
tiesiog iš 
labara- 
torijos.

BOSTONIAN MUZIKOS 
MOKYKLA.

Ištirti smulkos mokytojai duoda sa 
vo geriausių patarnavimų jūsų vaikui 
arba mergaitei. Smuikas duodamas 
už dykų su pirma kurso lekcija. Dėl 
platesnių informacijų. kreipkitėš pri“

395 Broadway,
’ Room 4, 

So. Boston, Mass.

Reikalavimai I

5^41

i

X

IŠEGZAMINUOJU AKIS,APIE „ KETV.—PETN.—SUB 
Vasario-Feb. 23, 24, 25

NUSISEKĖ, ŽMONIŲ 
PILNA SALĖ, AUKŲ 

SURINKTA
$100.

Vasario 16 d. 
racijos skyriaus 
Stoties surengtos • prakalbos 
paminėjimui 4 metų sukak
tuvių nuo paskelbimo Lietu- 

- vos Nepriklausomybės nusi
sekė gerai. Žmonių prisirin
ko pilna salė. Kalbėjo vie
tos kleb. kun. K. Urbanavi
čius, J. J. Romanas, Liet. 
Prekybos Bendrovės prezi
dentas, kun. Pr. Juškaitis, 
Cambridge’aus lietuvių kle- 

f bonas ir Jonas E. Karosas, 
| Lietuvių Prekybos Bendro- 
E vės sekretorius.

Aukų Lietuvos Gynimo 
reikalams surinkta apie 
$100. v

Apart kalbų dainavo Šv. 
| Petro parapijos choras ve

damas gerb. M. Karbausko.
Plačiau apie prakalbas 

su aukotojų vardais parašv- 
■ sime vėliaus.

š.m. Fede- 
ir L.L.P.

NEPAMIRŠKITE 
VASARIO.

minėtaJau buvo
.syk, kad 19 d. vasario ne
dėlioj įvyks
programai.

nepaprastas 
Artistai daly

vaus iš Lietuvos ir L. Vyčiu 
* 27 kp. Norvvood. Mass. Su- 
Į įeikite visi pobažnvtinėn sve: 
Į tainėn pamatyti iš LietuVos 

artistų.

ATIDARĖ
LAIKRODŽIŲ KRAUTUVĘ.

Taisome ir parduodame vi
sokius laikrodžius ir auksi
nius daiktus už prieinamą 
kainą.

233 W. Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

PRITAIKAU AKINIUS.

•i

John Barrymore 
“The Lotus Eater” 

Paveikslas pilnas juokų ir lin-' 
ksmumo, parodo žmogų, kuris: 
ne yra matęs moterų per 25: 
metus. Pamatyk kas atsitiko?
DIDELIS VODEVILIUS. š

«t metu** H UHp

Sudužusius stiklus ir sulaužytus 
rėmus sutaisau į trumpą laiką. 
Patįs dirbam akinius.

Vienintėlis lietuvis - optometris- 
tas (akių specialistas) Naujoj 
Anglijoj.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
,377a Broadway, So. Boston, Mass.

* ■■■ į-*
Komedija

SAVAITINIS ŽINYNAS

i I £ 
£

(2)--DIDEU NEŪĖLIOJ KONCERTAI--®
Pradžia po pietų: 3 P. M., vakarais 7 iki 11 P. M.

a
£ 
£

PRAKALBOS IR KONCERTAS
S

PAVEIKSLAI APIE KRISTAUS KANČIĄ
Rengia Pil. Blaivininku 28 kp., So. Boston, Mass.

♦

ERIŲ NAUJIENA!
Pranešame lietuvių visuomenei, kad 

mums pasisekė nupirkti ant varžyti
nių New Yorke keletą šimtų įvairių 
naudingų daiktų, kuriuos mes siūlo
me lietuvių visuomenei, kad pasinau
dotų proga. Mes tuos daiktus prista
tome per ParceI Post į kiekvieno na
mus už labai pigių kainų. Daiktai y- 
ra sekanti:

Plaukų kirpimo mašinukė geriau
sio išdirbimo su prisiuntimu tik $3.25; 
antra biskį mažesnė, bet taip-pat ge
ra $2.35. Armonikėlis dėl jaunuome
nės ant lupų griežiamas abiem pu
sėms, 96 balsai, 7 colių ilgio, sidab
ruotas $1.25. Antras tokio pat didu
mo, tik viena puse ir^puikia medine 
dėžute, su rakteliu 95c. trečias ma
žesnis šu dviem skambalėliais 48c. Pa
tenkinimas užtikrintas arba gražina
mi pinigaL Patartina nusipirkti kurie 
mano važiuoti į Lietuvų, nes ten nėra 
barbernių, kaip kad čia. Lietuvoj bus 
labai naudinga ta mašinukė. Užsaky
mai Išpildomi tų pačių dienų kaip tik 
gaunami orderiai. Pinigus siuskite 
arba Money Orderius šiuo adresu:

Kazys .4. Bilskis.
Bos 484

Oyster Bay L. I. K., Y.
P.S. Pinigus siuskit Money orderiu, 

registruotame laiške ir čekiais.

J. C. LANDŽIU
. Liiiutii 

Gydytojas ib Chibubgai
Gydo aitriai ir chrooižkaa Ucas 

vyrų, motorą ir vaikų. Egsaml- 
auoja kraujų, spjaudalus, šlapi
mą ir tt. savo laboratorijoj, ta* 
teikia patarimus laiškais kitur gy
venantiems. Adresas:

506 Broadway, 
South Boston, Mass. 
Kampas G St. ir Broadvay ' 

VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—0 ]

16 Mitų South Bostosb

DR. H. S. STONE
Akių Specialistas 

399a W. BROAD WAY 
Valandos: Nuo 9 r. Iki 7 ▼. vak.

EAD.PICHrFPiCO

, BROOKKYS'f
... .NtWYOr«

EXT
• L. Vyčių 17 kp. rengia šokius 

j eubatoj vasario 18 d. Parap. 
492 E. Seventh St. 

K So. Boston, Mass.
Taigi visus ant tų šokių pra- 

at si lankyt l-------------  . — .

Kviečia Rengėjai

^IŠEIVIS.” 
(Operetė.)

Dviejų aktų ir dviejų pa- 
| veikslij drama. Stato sce- 

? noje Šv. Petro bažnytinis 
’ choras, Vasario-Feb? 26 d., 

1922, bažnytinėje svetainėje 
I ąnt 5-tos gatvės, So. Boston. 

; Mass.
Pradžia 7:00 vai. vakare. 

E Kviečiame visus lietu
vius ir lietuvaites vietinius 

j’ ir apielinkės kolionijų. At
silankykite ant minėto va- 

-karo, o mes užtikrinam, 
kad busit pilnai patenkinti. 

Liies šis veikalas yra stato- 
įinas pirmu kartu So. Bosto
ne, taip-gi ir visoj Naujoj 

^Anglijoj.
Minėtas veikalas reika

lauja ir genj pajėgų o kaip 
'■^k ir yra tokių pajėgi} Šv. 
Petro bažnytiniam chore.

Vaidinime dalyvauja ga- 
ausi aktoriai-rės bei solis- 
i-tės: p-lės M. Gribaitė, 

; St. Matiejunaitė, A. Duse-' 
^vičiute, p. St. Paura ir kiti 
(aktoriai.

Programas bus pildomas 
Vadovaujant gerb. vargo- 
flhkui p. M. P. Karbauskui.

Kviečia visus koskaitlin- 
usia atsilankyti.

Renaimo KOMISU A

(MARCE)

11/fi12
1922

Pradžia 7:00 vaL 

vakafe.

KOVO
AUTOMATIŠKAS

REVOLVERIS 
UŽ $5.25.

Vagystės atsitinka kiekvienų dieną. 
Jeigu tu nori save apsisaugoti, tai ne
truk kol tave apvogs, liet užsisakyk 
musų H. ir R. automatic revolverį. 
Dabar yra gera proga, pasinaudok 
Musų žinomas H. ir R. yra visuomet 
gvarantuotas. Tikra kaina to revol
verio $11.00, liet mes norėdami pers
tatyti publikai šitų revolverį parduo
sim pigiai tik už $5.25. taip, kad visi 
galėti} nusipirkti. Musų žinomas H. 
ir R. revolveris padarytas iš geriau
sio plieno ir šauna šešis šuvius ant 
sykio. Kuomet užsisakysi pažymėk 
Loki nori ar 22, 32 ar 38 Calibre taip
gi pažymėk ar mėlyno plieno ar ni
keliuotų.

Iškirpk šitų apgarsinimų ir pažymėk 
kokio didumo revolverį nori ir prisiųsk 
ivo adresų ir 35c. stampom arba pi
nigais dėl persiuntimo. Paskui galėsi 
i tžmokėti kuomet prisiųsim revolverį. 
Rašyk šiandien, nepraleisk tokių pro
ga !

CHICAGO SAFETY CO., 
1330 N. Western Avė., Dept. 600, 

Chicago, ni.

PAIEŠKAU VIETOS.
Vargonininkas galintys vesti 

chorą, paieškau vietos prie Lie
tuvių R. K. parapijos. Jeigu ku
riam iš gerb. klebonų būčiau rei
kalingas. Meldžiu kreiptis Į 
“Darbininko” Admin.
366 Broadtvay, So. Boston, Mass.
r

BAŽNYTINĖJ
SVETAINĖJ,

Ant 5-tos 
Gatvės,

SO. BOSTON, 
MASS.

Pajieskojimai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams ir “Darbininko” skaityto- 
jams 1 aykj į metus už dykų, už 
3 sykius $1.00. Prietellami už 8 
sykius $L60l

DR. PAULJ. JAKMAUH
(Jakimavičius)

KS KAST BR0ADWAY
TELEPHONH 502.

TeL So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, H. D 
GoMos stMikalbėti <r KetavUkai. 
Omso Valamdob:

Rytais' ik 9 vaL
Po piety 1 iki 8 vaL

Vakarais nuo 6 iki 9 
536 Broadway, S. Boston

į«e©ee®©e®ss®®®s©®©©®©®®®f
fF.J.KALIN AUSKAS

ADVOKATAS
f 414 Broadway,
g S. BOSTON 27 MASS. i

TeL S. B. O44L Į
s Antros lubos—VirSuj L. P. B-ves
S GYVENIMO VIETA:
g 135 Rowe St., Auburndale, Mass.

l DR. A. J. GORMAN I
(GUDAUSKAS)

DANTISTAS

| 705 Main St., Montello, Mass. 

(Kampas Broad St.)

TeL Brockton 5112-W.
5®e®®©®®®®®s©e@ee®®®®®««®4

"BBB

Paieškau giminių ir draugių. 
Giminių: Domicėlės Staškauskai- 
tės ir Juozefos Ramonaitės. Drau
gių: Viktorijos kiaulaitės, Onos 
ir Marijonos Macaičių, visos gy
vena Amerikoj. Iš Lietuvos pa
eina Šiaulių apsk., Tryškių par. 
Juodėjų kaimo. Norėčiau susi
rašinėti. Antrašas.
Zonja Staškauskaitė-Norbutienė,

P. O. Bos 348
Lctviston, Me.

1 DR. F. MATULAITIS
vf

1Prakalbos bus tik nedėlioję. Kalbės gerb. kun. P. 
Juškaitis iš Cambridge, Mass., gerb. kun. K Ur
banavičius ir kiti. Taip-gi bus ir kitokių pamargi- 
nimų. Tad kviečiame visus skaitlingai atsilankyti, 
nesi bus Įdomus programas.

Įžanga 35e.»ir 25e

Gtdo Visoms Lieaa 
Pbisebu. Azmaus. 

Valandos: 1—8 ir 2—8 P. M. 
8 Vernon Str.

j WOBCESTEB, MASS

f =4-
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Reikalingas jaunas vaikinas 
17 ar 18 metų amžiaus dirbt ap- 
tiekoje. Atsišaukit po šiuo ad-

Už
Darbą atlieku 
kitur, 
reikalais kreip-

resu:
MacDonnell’s Pharmacy,

172 H St.,
So. Boston, Mass.

Kviečia KOMISIJA.

York, N. Y.

BIRELIS. BALIU S.
Bengia Šv. Jono Evange- 

‘ paselpinė Dr-tė seredoj 
. yriorFeb, 22 d., 1922 mė

li Jurgio Washingtono die- 
Kge, naujoje parapijos sa- 

492 E. Seventh St.; So. 
oston, Mass. Pradžia 2-rą 

po pietų ir trauksis iki 
Bumui nakties.

Kviečiame visus be skir
tu k> atsilankyti. Griež pui- 

muzikantai. Taip-gri bus 
sk } gėrimų, šaltakošes ir 
B r

Kviečia VALDYBA.

LIETUVIS GRABORIUS.
Šiuomi pranešu visiems, kad nupiginau kainas ant grabų 

ir už visą palaidojimą. Palaidoju numirusį nuo $100.00 ir 
aukščiau. Taigi Boston’o ir apielinkės lietuviai, pasitaikius 
virs minėtam reikalui, visuomet kreipkitės pas mane, 
nuvažiavimą Į kitus miestus nieko nerokuoju.

gerai, gTažiai, mandagiai ir pigiau bile kur
Patarnavimas visiem dykai. Viršminėtais 

kitės šiuo adresu:
P. J. AKUNEVIČIUS,

258 Broadway, • - So. Boston, Mass.
Te].?R B. 1891 M. ir S. B. 381.

f

'I LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS 
_ LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m. 

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
’ LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stories. 
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETU VĄ pagal dieninį kursą. 
ATYDA. Mainymas pinigti ne priverstinas, bet išmai

nau; jeigu kas klausia.

G. K
1179 E. 3-rd Street,

Delei informa
cijų kreipkitės 
pas vietinius a- 

gentus savo 
mieste.

Asmeniškai vedama Lietuvių ekskursija ant smarkiausio ir mo- Į 
derniškiausio laivo per SOUTHAMPTON: ( i

> aquitAnia kovo 21 !:
Pribuvus į SOUTHAMPTON, pasažieriai tuojaus mainosi ant kito < • 

Cunard laivo ir keliauja tiesiok į MEMEL per 9 dienas
3-čios klesos pasažieriai gali turėti kajutas delei 2, 4 ir 6 žmonių. | , 

Privatiškos kajutos delei šeimynų. Cunard oficialiai prižiūri viską: < • 
bagažus ir pasportus dykai. Vokiškos vizos nereikia.
Specialiai kainos j Memel $108. Kovno $109 2-ra cabin $155. Taksų $5. i ' 
PER HAMBURGĄ.

Saxsonia — Kovo 7, — Bal. 18. Caronia — BaL 8, — Gegužio 13. j j 
Tikietas: Cabin $130 3-čia kl. $103.50 taksų $5.

Per Southampton, Liverpolį ir Glasgow.
Aquitania ................. Vasario 28
Scythla ............... Vasario 25
Cassandra (iš Portland) Kovo 2

Paieškau St. Brunzo, pirmiau 
gyveno Dayton, Ohio. Jo šeimy
na labai norėtų su juo susižinoti. 
Jis pats arba kas apie jį žinot. 
Rašykit šiuo adresu:

Dayton, Ohio,
Bot

Tel. So. Boston 823
Lbkfuyyb Dantistai 

DR M. V. CASPEB 
£Kaapaxavi&aa) 

Daiktam perkėla ofisų po MU 
426 Bmudvat, So. Boston, Mas*

Ofiso Valandos: 
MOO 10 iki 12:30 ryte U

• 1:80-6 ir 6:10-9 P. M 
Ofisas uždarytas snbatoa va

karais ir nedaliomis.

.................. Kovo 4 
Libau $110. Taksu S5

®®®®®®®®®®®®s®®®®®®s®®®®s®®®®®ee®s®®®®e®®9®®M®®®®®ee
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United rsaHamburg
American 553 American i

ESh*'Line-?^
\

TARP NEW YORKO IR HAMBURGO 
Trumpiausias susisiekimas su visais portais 

Centrai Europos.
SAVAITINIAI IŽPLAUKIMAI KAS KETVERGAS

- Hjio Piero 86, North Rlver, 46-to Street, New York. 
''Kambariai su 2, 4 Ir 6 lovom ant visų laivų. Pulku vai-- 

gomieji kambariai, salimai Ir erdvus dėkai trečios kle
sos pasaftieriams. Ant laivų “HANSA" “BAYERN" Ir 
1VUERTTEMBERG yra keli specialiai pulkus kambariai. 

Du nauji 20.0000 tonų laivai,
r L RESOLUTE ir RELIANCE 
ims L 2. Ir 3-čios klesos pasažlerius pradedant nuo Gegu
žio 2, 1922. Paskiau bu mainoma Utarnlnkais. Klaus
kite agento:

/ JULIUS ROTTNNBERG,
260 Nonorer St.,

Aš Pranas Šalovėjus paieškau 
savo sūnaus Stasio Salovėjaus, 
paeina iš miesetelio Triškių, 
Šiaulių apskričio. Taipgi Ignaco 
Sutkaus paeina iš tos pačios vie
tos. Kas apie jus žinote arba 
jie patys malonėkite atsišaukti, 
nes turiu svarbų reikalą. 21 ko 
vo išvažiuoju Lietuvon.

Pranas šalavėjus, 1 St. James 
Avė.,, So. Norwood, Mass.

1 Be'n' Phone: ^ftiplar 7545

• ADOLPH F. STANKUS

(TIKRAS LIETUVIS 
GRABORIUS 

1023 Mt. Vebkor Si. 
PHILADELPHIA, PA.

D. L. K Keistučio Dr-jos Val
dybos Adresai, Boston, Mass.

BT. KAZIMIERO R. K. DR-JOS
VALDYBOS ANTRAŠAI 

SO. BOSTON, MASS.
PIRM- — Vladas Paulauskas, 

90 B St, So. Boston, Mass.
VICE-PIRM. — V. J. Jakštas,

27 Story St, Boston 27, Mass. 
I’ROT. RAST. — Antanas Janušonis, 

1422 Columbla Rd.,
Boston 27, Mass. 

FIN. RAŠT. — Juozas Juška, 
Merycliff Academy,

Arllngbton Hefgths. Mass. 
IŽDININKAS — Leonas šragždys, 

111 Bowen St. Boston 27, Maso. 
IŽDO GLOB. — J. Grublnskas, 

8 Jay St, Boston 27, Mase Ir 
Antanas Kultas.

284 5-th «t. Boston 27, Mase. 
MARAATKĄ — Povilas Laučka.

61 Story St. Boston 27. Mass. 
DRAUGIJOS antrašas reikale:

888 Broadivay, So. Boston. Mass. 
DRAUGIJOS rostrinMmal laikomi

svetainėj,

PIRMININKAS — J. Adomavičius, 
122 Bowen St, So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — Vincentas Zaleckas, 
81 Mercer St, So. Boston, Mass.

PROT. RAST. — Antanas Macejunas, 
450 E 7-th St, So. Boston, Mass. 

FIN. RAST. — Juozapas Vinkevlčius, 
169' W. 6-th St, So. Boston, Mass. 

KASIERIUS •— Andriejus Zalleckas,
307 E. 9-th St,tSo. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Viktoras Zičkls,
209 E. Cottage St, Dorchester, Mass. 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus gas pirm* nedėl- 
dienj kiekvieno mėnesio po No. 694 
Waahington St, Boston, Mass. 6-tų v. 
vakare. Ateidami drauge ir nauju ne
riu au savim atsiveskite prie musu dr- 
jos prirašyti.

SV. JONO EV. BL. PAŠELPINBS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI
PIRM. — M. Zoba,

689 E. 7-th St, So. Boston, 
VICE-PIRM. — P. Mikalauskas,

248 W. 4-th St, So. Boston,
PROT. RAfiT. — J. Šeduikis,

280 Silver St, So. Boston,
FIN. RAST. — J. švagidys,

171 W. 5-th St, So. Boston, 
KASIERIUS — A NaudŽlunaa,

16 W!nfleld St, So. Boston, 
MARŠALKA — J. Zalkls,

7 Wlnfleld St, So. Boston, k
Dr-ja laiko susirinkimus kas trečių 

nedėldienl kiekvieno mčnMk 
no Dieta Ir. Petro parapijos




